Krótki pobyt w Irlandii

Krótki pobyt w Irlandii - 5 dni
Podróż samolotem

Dzień 1: Dublin
przylot do Dublina.
spacer po mieście – oglądanie takich zabytków
jak katedra św. Patryka i Dublin Castle, a
także założonego przez Elżbietę I w 1592 r.
uniwersytetu Trinity College z najcenniejszym
irlandzkim zabytkiem piśmiennictwa –
średniowiecznym manuskryptem Book of
Kells
zwiedzanie Guinness Storehouse –
kilkupiętrowej ekspozycji prezentującej dzieje
tego najbardziej popularnego towaru
eksportowego Irlandii. Wizyta kończy się w
zlokalizowanym na ostatnim piętrze, Gravity
Bar, z którego podziwiać można panoramę
Dublina
obiadokolacja
nocleg w okolicach Dublina

Dzień 2: Clonmacnoise
śniadanie
przejazd do Clonmacnoise, uważanego za
dawne miasto królewskie, w którym pochowany
został ostatni wielki król Irlandii. Oglądanie ruin
wczesnośredniowiecznego celtyckiego zespołu
klasztornego. Warto zwrócić uwagę na
rzeźbione w kamieniu celtyckie Wysokie
Krzyże. Najstarszy z nich pochodzi z ok. 800
roku i jest najstarszym celtyckim krzyżem w
Irlandii. Ciekawy jest również Krzyż Pisma,
przedstawiający religijne sceny Ukrzyżowania,
Sądu Ostatecznego oraz Chrystusa w grobie
przejazd nad brzeg Atlantyku, podziwianie
niesamowitych 200-metrowych klifów Moher
podróż przez księżycowy krajobraz regionu
Burren, płaskowyżu z wapienia i łupku
obiadokolacja
nocleg w okolicach Galway – miasta
uznanego za stolicę celtyckiej Irlandii

Dzień 3: Bunratty, Kilkenny
śniadanie
przejazd do Bunratty – zwiedzanie założonego
jeszcze przez Wikingów, potężnego,
średniowiecznego zamku Bunratty Castle, a
następnie, stanowiącego niezwykłą atrakcje,
skansenu Bunratty Folk Park, który ukazuje
wygląd XIX-wiecznej wsi irlandzkiej.
Ciekawostką jest fakt, iż w niektórych domkach
utworzono sklepy, piekarnie i inne tego typu
obiekty
przejazd do Kilkenny – zwiedzanie urokliwego,
średniowiecznego miasteczka, a także zamku
Kilkenny Castle, powstałego ponad 8 wieków
temu, który był wielokrotnie przebudowywany,
co wpłynęło na jego obecny wygląd posiadający
cechy różnych stylów architektonicznych
obiadokolacja
nocleg w okolicach Waterford

Dzień 4: Glendalough, Powerscourt
śniadanie
przejazd do Glendalough usytuowanego w
malowniczych górach Wicklow – zwiedzanie
pozostałości średniowiecznego klasztoru
(m.in. kamienny kościół św. Kevina, kamienna
okrągła wieża). Jest to jedno z najważniejszych
chrześcijańskich opactw w Irlandii, założone
przez św. Kevina w VI wieku
przejazd na zwiedzanie ogrodów Powerscourt.
Należą do nich między innymi: ciekawe ogrody
japoński i włoski, przepięknie usytuowany staw
z fontanną, a także cmentarz zwierząt. Spacer
do najwyższego wodospadu w Irlandii (o
wysokości 121 metrów)
obiadokolacja
nocleg w okolicach Dublina

Dzień 5: Dublin
śniadanie
w zależności od godziny wylotu zwiedzanie
Malahide Castle należącego nieprzerwanie
przez 7 wieków do rodziny Talbot oraz kolekcji
ręcznie wykonanych modeli pociągów, jakie
przez wszystkie lata istnienia kolei
przemieszczały się po terenie Irlandii
transfer na lotnisko i przelot do Polski
zakończenie imprezy

Cena ustalana indywidualnie na życzenie Klienta - zapytaj o cenę .

Cena objemuje
4 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych,
hotele 3*
4 śniadania , 4 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składka TFG
transport - autokar na miejscu
bilety wstępów

Cena nie objemuje
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokojów 1 osobowych
kosztów przelotu, które są zmienne w
zależności od wybranego terminu,
szacowany koszt przelotu to ok.600 zł w
obie strony
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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